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spis tresci
OGRÓD

W nadchodzących, letnich miesiącach możemy
zapomnieć o nudnych projektach i doskonale
minimalistycznych wnętrzach. W naszych domach
i mieszkaniach pojawią się kolory, mocne tekstury,
metaliczne wykończenia, a także żywe rośliny i inne
botaniczne motywy. Nie zabraknie również, wciąż
przybierającego na sile, nurtu eko. Swój triumf będą
święcić naturalne materiały, takie jak drewno, juta, len,
rattan czy wiklina. Eksperci są zgodni co do jednego
- w nadchodzącym sezonie perfekcja nie będzie modna.

KUCHNIA
I JADALNIA

Usiądź wygodnie, odpręż się i zanurz w świat
inspiracji. Przed Tobą prawdziwe hity wystroju
wnętrz na sezon LATO 2020.

POKÓJ
DZIECKA

TREND book

W ciągu minionych miesięcy uważnie śledziliśmy
trendy, przyglądaliśmy się kolekcjom największych
projektantów i bacznie obserwowaliśmy konta
najpopularniejszych influancerów. Wszystko po to,
by zebrać dla Was najmodniejsze trendy w designie
na sezon LATO 2020, który obfituje w wiele
intrygujących nowości. W końcu rok 2020 to
początek nowej dekady w urządzaniu wnętrz!
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WYGODNE ZAKUPY ONLINE
odwiedź nas na

www . brw . pl

gdz iekolwiek jestes

Czego szukasz? Wszystkie
produkty znajdziesz klikając
w poszczególne zakładki
i kategorie.

Jesteś zdecydowany na
konkretny produkt?
Wpisz w wyszukiwarkę
jego nazwę.

Zapisz produkt, który Ci
się spodobał w swojej
własnej zakładce
ULUBIONE.

Chcesz zobaczyć
produkt na żywo? Kliknij
i znajdź najbliższy salon.

Dodaj zakupy do
koszyka i czekaj na
dostawę.

• zawsze aktualne promocje
• nowości produktowe
• najnowsze kampanie
• akcje specjalne
• setki porad i inspiracji
• bogaty wybór mebli i dodatków
w różnych stylach

Modne

WAZONY
I DEKORACJE
Zainspiruj się i odmień
swoje wnętrze!
SPRAWDŹ

W tym Trendbooku znajdziesz dziesiątki
inspiracji do stworzenia pięknego domu.
Znalazłeś coś dla siebie? Zrealizuj zamówienie
na brw.pl lub w ponad 400 salonach w całej
Polsce.

obserwuj nas
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Swoje zakupy możesz odebrać
w naszym salonie lub zamówić
z dostawą do domu.

Opłać cały rachunek lub
rozłóż swoją płatność na
wygodne raty.

Nie martw się o montaż
i transport swoich mebli.
Chętnie Cię w tym wyręczymy.

Płać za swoje zakupy
szybko i bezpiecznie.

eksperci
nasi

Poz naj trendy na
L ATO 2 0 2 0 !

REDAKCJA

ARKADIUSZ
KUCZMASZEWSKI

KLAUDIA
BLACHA

MANAGER KATEGORII
MEBLE KUCHENNE

PROJEKTANTKA
WNĘTRZ

Category Manager w Black Red White.
Od 12 lat związany z marką i asortymentem
mebli kuchennych. Doświadczony
projektant kuchennych wnętrz, pasjonat
wspólnego gotowania i perfekcjonista
poszukujący rozwiązań doskonałych.
Każdego dnia zgłębia tajniki panujących
trendów oraz funkcjonalności, które sprawią,
że kuchnia będzie pomieszczeniem,
w którym aż chce się przebywać.

Projektantka wnętrz z ponad 15.
letnim doświadczeniem w tworzeniu
niesamowitych aranżacji. Absolwentka
AHE w Łodzi. Z marką Black Red White
związana od 2005 roku. To między
innymi do niej należy pomysł na
zaprezentowanie klientom nowości
produktowych na sesjach zdjęciowych,
w salonach oraz podczas targów
wnętrzarskich. Kocha piękne wnętrza
i na bieżąco śledzi aktualne trendy
w designie.

JOANNA CHYBOWSKA-KACZMAREK

JUSTYNA
KRZYŻANOWSKA

DYREKTOR DS.
ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

MANAGER KATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

Dyrektor ds. Zarządzania Produktem
w Black Red White. Absolwentka Wydziału
Geologii, Public Relations, Marketingu
i Zarządzania oraz Socjologii. Ponad 15 lat
doświadczenia w pracy z produktem
zdobytego w organizacjach związanych
z wyposażeniem wnętrz. Każdego dnia
z zamiłowaniem poszukuje odpowiedzi
na potrzeby i oczekiwania klientów
urządzających swoje domy i mieszkania.

Category Manager w Black Red White.
Absolwentka Zarządzania i Marketingu.
Od ponad 8 lat zaangażowana w rozwój
produktu w różnych segmentach rynku
dóbr konsumenckich. Praca z produktem to
nie tylko codzienny obowiązek, ale przede
wszystkim prawdziwa pasja, którą tylko
podsyca miłość do mebli tapicerowanych.
Różnorodność form, piękne tkaniny
i niekończąca się liczba możliwości
stylistycznych to największe zalety pracy
z meblami wypoczynkowymi, które
codziennie inspirują ją do tworzenia
nowych kolekcji.

projek t

ELIZA JAKÓBCZYK-RYMARZ
PROJEKT GRAFICZNY

BARBARA PYZIK

& OGRÓD

BALKON

urz adz amy

Latem życie rodzinne i towarzyskie
przenosi się na zewnątrz. Nasze
balkony i ogrody przechodzą wtedy
prawdziwą metamorfozę, stając się
idealnym miejscem relaksu i spotkań.
Przeanalizowaliśmy najnowsze trendy
i wybraliśmy dla Was cztery z nich,
które skradły nasze serca. Nie martwcie
się. Są piękne, a przy tym tak różne, że
z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

COASTAL STYLE
Poczuj klimat nadmorskich
kurortów i plaż.

CITY GARDENING
Własny zakątek zieleni na
balkonie lub tarasie.

BOHO
Klimatyczna aranżacja, dzięki której
poczujesz się jak na wakacjach.

ROMANTIC
Pełen uroku styl, w którym znajdziesz
mnóstwo miejsca na relaks.
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Na zdjęciu: Komplet obiadowy
Galactic Blue, 159 zł

COASTAL
STYLE

P

Odpocznij w stylu nadmorskiego kurortu
i poczuj atmosferę słonecznych plaż
bez wychodzenia z domu, a właściwie…
własnego ogrodu.

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

"Naturalne drewno jest najlepszym
przyjacielem każdej aranżacji ogrodu.
Nie brakuje go też w nadmorskich
aranżacjach. Może być utrzymane
w swoim naturalnym kolorze, bądź
bielone. Oba rozwiązania sprawdzą
się doskonale."

rzygotowaliśmy dla Ciebie meble i dodatki, które pozwolą
stworzyć śródziemnomorski klimat w zaciszu własnego tarasu
lub balkonu. Wszystko czego potrzebujesz to wygodne meble
i dodatki utrzymane w kolorach bieli i niebieskiego. Do tego
kilka przywiezionych z dalekich podróży muszelek, kamyków
i dbające o odpowiedni nastrój oświetlenie. Nie wierzysz?
Przyłóż ucho do muszli. Jeśli się skupisz, usłyszysz, jak fale biją
o brzeg.

Atramentowy
Fular

Popielaty
Zefir

HAVE

Łososiowy
Pastelowy

PALETA DEKORAL
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

3.
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4.

5.

2.
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Durszlak granatowy, 32,99 zł

Talerz Tilos 21cm, 16,99 zł

Szklanka Blue Night 350 ml, 5,99 zł

Kolor niebieski przywodzi na myśl
bezchmurne niebo i ciągnące się po
horyzont morze. Dlatego tak ważne
jest jego zastosowanie w nadmorskich
aranżacjach ogrodu. Doskonale odnajdzie się w postaci dodatków – talerzy,
miseczek, świec czy poduszek. Jego
charakter doskonale podkreśli biel.

Zestaw sztućców Antica 24 el., 299 zł

8.

10.
7.

6.

Stół ogrodowy rozkładany, 849 zł

Miska Tilos, 260 ml, 12,99 zł

9.

ODROB I N A
B Ł ĘK I T U

7. Lampa stołowa Lisburn, 149 zł 8 . Poduszka 45x45cm, mix wzorów, 49,99 zł 9 . Krzesło Alla 4, 249 zł 10. Świeca 19 cm, 14,99 zł

11. Krzesło Alla 4, 249 zł 12. Świeca 19 cm, 14,99 zł
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CITY
GARDENING

"Jak wygospodarować przestrzeń
do relaksu, kiedy miejsca na naszym
balkonie jest jak na lekarstwo? Postaw na małe zestawy, np. niewielki
stolik i dwa krzesła, które w każdej
chwili możesz złożyć! Wybierając
meble rozkładane masz większą
możliwość modyfikacji przestrzeni."

W dużych miastach, w których aż
gęsto od wysokich wieżowców ciężko
znaleźć miejsce na odrobinę
prywatności w otoczeniu zieleni.
A gdyby tak… stworzyć taki zakątek
na własnym balkonie lub tarasie?

3.

J

ROŚLINY RZĄDZĄ!

Cytrusowa
Energia

4.
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Donica Makata 30x57 cm, 49,99 zł
Kinkiet zewn. Atlanta, 209 zł

Zestaw mebli ogrodowych Alice, 319 zł

Lampa stołowa Bradford, 189 zł

Poduszka Liść 45x45cm, 39,99 zł

7.

10.
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PALETA DEKORAL
1.

City gardening, czyli w wolnym tłumaczeniu, miejskie ogrodnictwo to trend,
w którym nie może zabraknąć wszelakich
donic, doniczek i osłonek. To właśnie w nich
posadzisz rośliny ozdobne, świeże zioła, czy
warzywa. Niewielka przestrzeń balkonu
rządzi się swoimi prawami, dlatego (jeśli
tylko masz taką możliwość) oprócz tradycyjnych doniczek postaw na modele wiszące. Pozwolą nie tylko zaoszczędzić miejsce, będą też świetną dekoracją!

SP

Intuicja

PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

esteśmy na tak! Prywatne mini ogrody to ostatnio bardzo
modny trend. Nie tylko pozwalają odpocząć od codzienności,
dają także możliwość bliższego kontaktu z naturą. To również doskonały sposób na uprawę własnych ziół czy warzyw.
Na balkonie czy tarasie można uprawiać bazylię, szczypiorek,
miętę, a nawet warzywa, np. cebulka dymka, pomidorki
koktajlowe, rzodkiewka.

Ciepły
Bałtyk

KL AUDIA BL ACHA

6 . Lampki dekoracyjne Nirvana, 229 zł 7. Doniczka Muna 30x30 cm, 19,99 zł 8 . Słój Mexico 4l., 49,99 zł 9. Kubek Smoothie 480 ml, 3,99 zł

10. Skrzynia ogrodowa Rockwood, 599 zł 11. Komplet obiadowy GREY STONE 18 el., 149 zł

11.
13

TREND

ekspert
nasz

alert

BOHO

"Rattan, wiklina, drewno
– te materiały pomogą
zbudować charakterystyczny klimat Twojego
boho-ogrodu. Postaw na
nie, a zobaczysz, że Ci się
odwdzięczą."

Stwórz swoją strefę relaksu, dzięki której
poczujesz napływ samej pozytywnej
energii. Boho, bo tak nazywa się ten
trend, jest idealny na ciepłe wieczory
i poranki oraz upalne popołudnia.

T

6.

o styl, który nie służy tylko kontemplacji natury, ale jest
doskonałym tłem dla imprez i spotkań z przyjaciółmi. Jego
celem jest epatowanie pozytywną energią i wywołanie efektu
„wow!”. Charakterystyczny klimat pomogą stworzyć rattanowe
i drewniane meble oraz dodatki, takie jak ażurowe lampy czy
wazony.

Beżowy
Kaszmir

Deser
waniliowy

A RT Y S T YC ZN Y
NIEŁ AD
Aranżując ogród w stylu boho nie musisz
skupiać się na tym, by wszystko było
ustawione „pod linijkę”. Nie dbaj o to!
To trend, w którym liczy się wygoda
korzystania z przestrzeni i specyficzny
klimat, przywodzący na myśl gorące,
egzotyczne
wakacje.
Nie
zapomnij
o oświetleniu. Gra światła i cienia
wieczorem doda tajemniczości i będzie
doskonałą dekoracją. Chcesz dodać coś
od siebie? Koraliki nawinięte na rzemyki
przy poruszeniu będą wydawać
delikatne dźwięki.

Perłowa
Organza
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JUŻ

ótce!
wwkrofercie

4.

12.
7.

Akcesoria do grillowania Claudia, 39 zł
Grill palenisko, 309 zł

Krzesło K336,

PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

PALETA DEKORAL
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KL AUDIA BL ACHA

Deska do serwowania, 39,99 zł
, 393 zł

Karafka do octu Optima, 24,99 zł

9.

11.

6 . Lampa wisząca Straw, 799 zł 7. Ławka ogrodowa, 319 zł 8 . Mata stołowa bambusowa 30x45 cm, 7,99 zł 9 . Misa KYOTO śr. 29,5 cm, 49,99 zł

10. Kpl. obiadowy, Wabi Sabi Quartz, 18 el., 189 zł 11. Karafka Pure 1l., 12,99 zł 12. Barek wózek ogrodowy, 329 zł
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ROMANTIC

W

6.

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

13.
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

ogrodzie romantycznym nie ma miejsca na nowoczesne meble, proste formy architektoniczne czy surowy beton. Jest za to
ogromne pole do popisu dla Twojej wyobraźni. Daj się jej ponieść. Skup się na naturalnych surowcach, miękkich formach,
pastelowych barwach i tradycyjnych roślinach. Dodatki, które
dobierzesz powinny być subtelne i kobiece. Pamiętaj o tekstyliach – miękkich poduszkach i kocach, które posłużą Ci podczas
chłodniejszych wieczorów. Jeszcze tylko zapal latarenki i wieczór na świeżym powietrzu może trwać dalej!

IKN

DŹ

KL
W

PALETA DEKORAL

Jest pełen tajemniczych zakątków, uroczych altanek i oplecionych bluszczem
pergoli. Dlatego też miejsce do relaksu w
ogrodzie romantycznym nie jest skupione
na jednej przestrzeni. W tego typu aranżacjach relaks podzielony jest między różne
części ogrodu. Ławeczka ustawiona pod
pergolą z pnącym się bluszczem. Huśtawka
pomiędzy szumiącymi wierzbami. Stoliczek
z krzesłami na aromatyczną kawę tuż przy
drzwiach tarasowych. W takim ogrodzie
każdy znajdzie chwilę spokoju i ulubione
miejsce dla siebie.

12.
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SP

Szary
Ołówkowy

O PEN S PAC E

IJ I

Słodka Łza

1.

11.

8.

"Ulubioną formą stylu
romantycznego jest łuk. To popularny
element altanek, pergoli czy ogrodzeń.
Często stosowany jest jako podpora
dla roślin pnących. Wtedy tonie
w objęciach powojników
i wiciokrzewów."

Ogród romantyczny wyróżnia się
zmysłowym i relaksującym charakterem.
Jeśli można byłoby porównać go do
kobiety jest to Pani o delikatnej,
dziewczęcej urodzie, ubrana w zwiewną
kwiecistą sukienkę, z długim, przerzuconym
przez ramię warkoczem.

Himalajski
Cukier

7.

5.
Doniczka ceramiczna, 11 cm, 16,99 zł
10 cm, 19,99 zł
59,99 zł

Ławka Patyczak, 849 zł

Poduszka Outdoor, 29,99 zł

Doniczka ceramiczna
Poduszka Outdoor,
Karafka Kai 1,5 l., 39,99 zł
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7. Pojemnik serce 1300 ml, 17,99 zł 8 . Pojemnik serce 650 ml, 13,99 zł 9 . Huśtawka Ravenna, 1699 zł 10. Stół kamienny Roma, 1199 zł 11. Zestaw obiadowy COLOR POP PINK, 129 zł

12. Krzesło Opal, 319 zł 13. Wazon 16,5 cm, 44,99 zł 14. Bola Elita 4l, 84,99 zł 15. Doniczka z betonu 12 cm, 39,99 zł 16. Lampion metalowy 22 cm, 49,99 zł 17. Lampion metalowy 32 cm, 59,99 zł
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SALON

urz adz amy
2.

Mieszamy kolory, style i stawiamy na
zieleń, ale głównie tą naturalną czyli
rośliny! Tak w skrócie można opisać
najnowsze trendy w urządzaniu pokoi
dziennych. Nadeszła era wnętrz, które
aż kuszą relaksem! Urządzając je pamiętamy o tym, co dla nas najlepsze
i tym, co sprawia nam przyjemność.
Sprawdźcie nasze typy najlepszych
trendów salonowych!

1.

ECLECTIC GLAMOUR
Połączenie dwóch popularnych styli
aranżacyjnych, w jeden modny trend.

INDOOR GARDEN
Botaniczne motywy królują
we wnętrzach.

OBŁE KSZTAŁTY
Miękkie obłości… właśnie to jest
teraz modne!

CLASSIC BLUE
Kolor, który rządzi w modzie i wnętrzach
w 2020 roku!

BEAUTY COLOURS
Moda na wnętrza w kolorze wakacyjnych
koktajli, lodowych deserów i egzotycznych
cytrusów.
1. Narożnik Pasir, 2666 zł 2. Lampa wisząca Bali, 995 zł

alert

ECLECTIC
GLAMOUR

W

nasz

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

"Przepis na modne wnętrze w stylu
Eclectic glam? Kontrasty!
Do eleganckich mebli dodaj trochę
energetycznych barw i akcentów
np. w stylu boho, a zobaczysz, jak od
razu zmieni się wystrój."

MOC N E KOLORY

Eklektyczne wnętrza z przewagą stylu
glamour mają klasę. Wszystko dzięki szykownym dodatkom i detalom w kolorach
złota, które zawsze wyglądają elegancko.
rażenie nieco sztywnej elegacji glamour przełamują z pozoru kompletnie niepasujące do koncepcji przedmioty. Na wskroś
elegancki charakter wnętrza łamią naturalne materiały i akcenty w stylu… boho! Wzorzysty fotel, wiklinowa lampa, poduchy
z frędzlami czy nawet sama podłoga – koniecznie drewniana!
Taki mix robi wrażenie, ale… nie jest dla każdego. Pokochają
go tylko zagorzali zwolennicy designu, którzy wiedzą, co im
w duszy gra i nie boją się tego pokazać.

4.

Neutralne barwy, takie jak beże czy szarości, pojawiają się tylko w zestawieniu z
jaskrawymi kolorami. Gorąca czerwień, słoneczna żółć, fiolet oraz odcienie złota. Im
bardziej bogata kolorystyka, tym bardziej
stylowe i modne będzie wnętrze.

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

5.
6.

Słoneczny
Len

Przejrzysta
Mgła

Pastelowy
Róż

PALETA DEKORAL

7.
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4 . Lampa wiszaca Soleil, 1999 zł 5 . Lustro Paris, 65x115 cm, 279 zł 6 . Fotel Columbus, 1199 zł
7. Komoda Kioto, 1399 zł 8. Lampa stołowa Straw, 519 zł 9. Dywan Mardin, 120x170cm, 299 zł 10 . Poduszka Muna, 45x45cm, 49,99 zł
1. Poduszka Kerala 57x57cm, 79,99 zł 2. Fotel Cupido, od 1549 zł 3 . Obraz Łezka, 50x70 cm, 99,99 zł
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INDOOR
GARDEN

"Subtelne formy i naturalne meble
oraz dodatki dopełnią delikatność
ogrodowej aranżacji. Nie zapomnij
jednak uzupełnić jej o ciepłe koce
i miękkie poduchy."

Zrelaksuj się we własnym salonie jak
w najpiękniejszym ogrodzie. Mamy
na to sposób. Otocz się naturalną
zielenią roślin, a poczujesz się błogo!

D

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI

1.

MANAGER K ATEGORII
MEBLE KUCHENNE

10.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

uża ilość roślin doniczkowych szybko stworzy w domu
ogrodowy klimat. To już nie tylko kwestia panujących obecnie
trendów, ale także, a może przede wszystkim (!) znak, że coraz
bardziej tęsknimy za naturą i poszukujemy z nią kontaktu. Żywe
kwiaty wyglądają najlepiej, ale klimat ogrodu we własnym salonie możesz stworzyć też, wykorzystując tkaniny oraz naturalne
materiały, najlepiej drewno. Zebraliśmy dla Was produkty, które
salon w samym centrum miasta pozwolą zamienić w prawdziwie
dziką dżunglę.

N AT U R A L N E
M AT ER I A ŁY
Drewno, beton, ceramika, metal to najlepsi towarzysze naturalnych, ogrodowych aranżacji.
Z żywą zielenią roślin prezentują się znakomicie.
Projektując ogrodową oazę w sercu domu
unikaj tworzyw sztucznych, które kłócą się
z naturalnym duchem tego trendu. Ten trend
idealnie pasuje do innej mocnej tendencji
w urządzaniu wnętrz. Mowa tu o „tech-free”.
Co to oznacza? Twój domowy ogród powinien
być wolny od wszelakich urządzeń
elektronicznych. Powód jest prosty - zero
technologii, sto procent relaksu.

3.
5.
Niespokojny
Ocean

Amerykański
Sen

7.

9.

HAVE

Harmonia

PALETA DEKORAL
2.
4.

6.
22

1. Półki dekoracyjne metalowe, 4 szt, 149 zł 2. Doniczka z betonu, 15 cm, 49,99 zł 3 . Fotel Volant,

4. Doniczka ceramiczna, 18 cm, 69,99 zł

339 zł

5. Lampion drewniany, 36 cm, 79,99 zł 6 . Półki dekoracyjne drewniane 3 szt, 139 zł 7. Obraz Escape Nature,
50x70cm, 99,99 zł 8 . Doniczka z betonu, 12 cm, 39,99 zł 9. Ława Lanipa, 299 zł 10. Sofa Sentila, 1444 zł

8.
23
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

4.

OBŁE
KSZTAŁTY

MODA N A
DEKOR AC J E
Aranżując wnętrze nie zapomnij o kulistych lampach i wazonach! To właśnie
one postawią ostatnią kropkę nad
„i” w Twoim organicznym wnętrzu.
Ponieważ trend ten jest całkowitym
przeciwieństwem minimalizmu możesz
śmiało postawić na różnorodne wzory
i kolory. Ba! Im ich więcej, tym lepiej!
Nie bój się więc różowej sofy zestawić
z zielonym wazonem na kwiaty.

Kule, walce, wycinki koła - brzmi jak
lekcja geometrii? Być może, ale figury
te odnoszą się także do mocnego trendu
w aranżacji wnętrz, który na pierwszym
planie stawia meble i dodatki o miękkich
krągłościach.

W

ielki powrót mebli o organicznych formach! Inspirowany
stylem lat 70. kult miękkich obłości powraca w swojej unowocześnionej wersji. Zaokrąglone fotele, okrągłe stoły, pufy czy
stoliki kawowe o kształcie walca to klasyczne must have w salonie! „Kanciaste” meble ustępują im miejsca i jest pewne, że w
przeciągu najbliższych miesięcy ta sytuacja diametralnie się nie
zmieni.

Błękitny
Muślin

Wyróżniony
Róż

ekspert

5.

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

"Obłe kształty są dla człowieka
bardziej przyjazne. Nic w tym
dziwnego, w końcu wywodzą się
wprost z natury! Właśnie dlatego
zaokrąglone krawędzie powodują, że
meble wydają nam się wygodniejsze."

JUŻ

3.
6.

wkrótce!

7.

w sprzedaży

Szary
Canvas

PALETA DEKORAL
1.

HAVE

9.

2.
8.
1. Pufa Minty, 193 zł 2. Szkatułka na biżuterię,
29,99 zł 3 . Lampa podłogowa Camporalle, 489 zł
4 . Lampa wisząca Metrlot, 1995 zł

24

5 . Plafon MAROJALES, 399 zł 6. Poduszka Kerala, 57x57cm, 79,99 zł
7. Zestaw puf Monty,
, 295 zł
8 . Sofa Cupido, od 2749 zł 9 . Zestaw ław Artemida, 599 zł,

JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

25
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CLASSIC BLUE

W

Po miękkim i pastelowym Living Coral
przyszedł czas na dumny, nieco bardziej
męski kolor CLASSIC BLUE. To właśnie ten
kolor rządzi w modzie i wnętrzach w 2020
roku!

"Granat dobrze odnajduje
się w towarzystwie pudrowego różu i złota. Takie
trio pozwoli stworzyć iście
królewską aranżację."

2.

Blue Jeans

Szklana
Tafla

PALETA DEKORAL

10.
JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK

7.

DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

yobraź sobie gwieździste niebo o zmroku. Taki właśnie jest
kolor Classic Blue. Symbol nieskończoności, który poszerza horyzonty, wprowadza ciszę i spokój, a dodatkowo… ułatwia koncentrację. Właśnie ten odcień niebieskiego specjaliści Instytutu
Pantone wybrali na kolor tego roku. Wcale nas to nie dziwi. Oto
barwa, która ma być solidnym fundamentem do przekroczenia
progu nowej ery.

Bezgwiezdna
Noc

6.

nasz

8.

3.

HAVE
4.
JUŻ

rótce!
wwkofercie

1.
26

5.
1. Fotel Major, 769 zł 2. Lampa wisząca Troll, 249 zł 3 . Kosz dekoracyjny, 99,99 zł 4 . Narożnik Bormio, od 2777 zł 5 . Ława Marlin,

9.
592 zł

6 . Poduszka Monolith Navi, 43x43cm, 34,99 zł 7. Poduszka Chic, 45x45cm, 49,99 zł 8 . Pufy Monty, 295 zł
9 . Toaletka Brela, JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY 10. Narożnik Evia, 2333 zł

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

DOB RY
N A W S Z Y S T KO
Kolor Classic Blue świetnie sprawdza się
zarówno na dużych powierzchniach, jak
i w postaci designerskich detali. Można
więc śmiało pomalować nim ściany i zastosować np. w postaci wazonów na kwiaty,
mebli wypoczynkowych czy nawet komód
lub regałów. Jeśli nie boisz się odważnych
aranżacji możesz postawić na granatowy
total look w swoim salonie. Wnętrze, które wręcz tonie w granacie może okazać się
bardzo inspirujące…

27
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P OZ Y T Y WN A
MIESZ ANK A

BEAUTY COLORS

ORANGE&PINK

Kolory wakacyjnych koktajli, lodowych
deserów czy egzotycznych cytrusów.
Pomarańcz i róż w końcu mogą odnaleźć
się we wnętrzach. Do tego świetnie
komponują się ze złotem!

R

5.

Kolor pomarańczowy należy do grupy barw ciepłych, pobudzających do
działania. Róż również zaliczany jest
do koła kolorów pozytywnych, a dodatkowo kojarzony jest z kobiecością
i… miłością. Połączenie tych dwóch
barw jest więc prawdziwą bombą
pozytywnych bodźców! Żeby nieco je
ostudzić warto przemycić do wnętrza
barwy naturalnej bieli czy beżu.

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

„Róż i pomarańcz kochają złoto.
Wypróbuj, a przekonasz się, że to trio,
które jest dla siebie stworzone."

óż i pomarańcz to barwy, które dotychczas w urządzaniu
wnętrz stosowaliśmy bardzo oszczędnie. Nadszedł czas, by to
zmienić! W tym sezonie to właśnie te kolory będą królować w
salonie! Skąd wzięła się ich popularność? Zawdzięczamy ją
branży beauty i fashion. To właśnie słynni projektanci i wizażyści
odkryli je na nowo. Przyklaskujemy im i chętnie wprowadzamy
w postaci mebli i dodatków, by mogły zagościć w Waszych
domach i mieszkaniach. Mamy nadzieję, że na dłużej.

Soczysta
Pomarańcza

Himalajski
Cukier

10.

7.

Słoneczny
Len

PALETA DEKORAL

6.

1.

9.

2.
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HAVE

3.
1. Poduszka Soft, 45x45cm, 35,99 zł 2. Poduszka Velvet, 45x45cm, 54,99 zł

3 . Sofa Mirim, 2555 zł 4 . Kosz metalowy, 25x16,5x14cm, 39,99 zł

4.

8.

5 . Lampa wisząca TAMIZA, 129 zł 6 . Lampa stołowa BROOKLYN, 639 zł 7. Obraz Modern, 50x70cm,
99,99 zł 8 . Krzesło Chic Velvet, 339 zł 9 . Pufa Kubik, 179 zł 10. Lampa wisząca TROLL, 249 zł
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LICZY SIĘ WNĘTRZE
Profesjonalne systemy szuflad nowej generacji,
gwarantujące najwyższy komfort korzystania
z kuchni. Postaw na jeszcze większą swobodę
użytkowania i ciesz się idealnie zorganizowaną
przestrzenią. Niezawodne mechanizmy gwarantują
wiele lat komfortowej pracy. Sprawdź, jak szeroki
jest wybór.

& JADALNIA

KUCHNIA

urz adz amy
Na tych, którzy w 2020 roku
zdecydują się na remont lub
urządzanie kuchni bądź jadalni
czekają już nowe kolory, wzory
i faktury. Mnogość proponowanych
rozwiązań sprawia, że te wnętrza
będzie można urządzić na różne
sposoby. Wybraliśmy dla Was
najpiękniejsze przedmioty, zgodne
z trendami na 2020 rok, które w kilka
chwil odmienią kuchnię i jadalnię.

EKO DESIGN
Kojący zmysły trend pełen naturalności.

LESS WASTE
Modny trend, który powoli staje się
sposobem na życie.

PLAYFULL KITCHEN
Kuchnia pełna szalonych, dodających
energii kolorów.

BARWIONE SZKŁO
Kolorowe szkło doda uroku każdej
aranżacji!

RAW KITCHEN
Surowa i pełna stylu, odkryj modę
na estetykę RAW!

Na zdjęciu: 42ND MARCHE AVENUE - JASNY SZARY MAT/40TH BOARD AVENUE - PEMBROKE

JUŻ

rótce!
ww ksprzedaży
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EKO DESIGN

"Kubki, miseczki i talerzyki
utrzymane w naturalnych
kolorach ziemi będą pięknie
prezentować się w
jadalni i przyciągną wzrok
niejednego gościa."

Pełen harmonii i spokoju. Właśnie taki
jest ten trend. Zanurz się w kojącej
kolorystyce, w otoczeniu przedmiotów,
pochodzących prosto z natury.
astanawiasz się, jak możesz przenieść świat natury do wnętrz
i stworzyć przestrzeń sprzyjającą chwytaniu wewnętrznej równowagi? Postaw na styl EKO DESIGN. Moda na naturalne materiały ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to
zmienić. Coraz chętniej sięgamy po wszystko to, co daje nam
matka natura. Rattan, trzcina, drewno, juta, len, bawełna. To
materiały, które wykorzystywane są na coraz większą skalę. Im
bliżej natury, tym zdrowiej. Zebraliśmy dla Was produkty, wykonane z przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów ekologicznych. Wystarczą detale, by uzyskać modny efekt.

Czekofashion

Karmelowy
Zamsz

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

9.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1.

Modny Beż

PALETA DEKORAL

N AT U R A L N A
PA L E TA
Projektanci radzą, aby wnętrza w nurcie
eco pomalować na naturalne, zaczerpnięte z palety barw natury kolory. Biel,
beże, odcienie brązów, zieleni czy nawiązującej do spalonej słońcem ziemi
terakoty. Naturalne kolory skradły nasze
serca! Przebywanie w ich towarzystwie
to prawdziwe remedium dla duszy.
Koją i wyciszają, uspokajając zmysły.
Mamy nadzieję, że Ty także je
pokochasz.

4.

3.

2.

5.

W 100%
wykonany
z drewna.

6.
34

7.

1. Dzbanek żeliwny 800 ml, 109 zł 2. Stół Verde, od 3679 zł

3 . Komplet obiadowy Black Moon, 18 el., 149 zł

4 . Poduszka Cejlon, 45x45cm, 59,99 zł 5 . Poduszka Green Wasp, 45x45cm, 49,99 zł 6 . Taca Mango, śr. 30,5 cm, 39,99 zł
7. Komoda Gamla, 599 zł 8 . Mlecznik z cukiernicą Hygge, 89,99 zł 9. Stół Vario Modern, 1059 zł

8.
35
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LESS WASTE

L

S PRY T N E
Z A M I EN N I K I

Troska o świat, w którym żyjemy to coraz
mocniejszy trend, który zdobywa kolejne
dziedziny życia. Na dobre zagościł również
w designie.

Życie w duchu less waste oznacza
zmianę nawyków, aby na co dzień
marnować mniej i żyć w sposób
bardziej przyjazny środowisku. Zrezygnuj z używania jednorazowych
opakowań, plastikowych słomek,
kubeczków. Pomyśl, jakie jednorazowe przedmioty, które tworzą górę
odpadów, trzymasz w domu i znajdź
dla nich zamienniki.

ess waste to jednak nie tylko moda na stylizację wnętrz, ale także,
a może przede wszystkim (!) konieczność. Zapoczątkowała go publiczna debata na temat zmian klimatycznych oraz wyczerpujących
się zasobów naturalnych, która silnie nakreśliła problem milionów
ton odpadów, które zalewają świat. Zebraliśmy dla Was produkty
i rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ich ilość i świadomie
dbać o świat, który nas otacza. Postawiliśmy na naturalne materiały,
z myślą 100% ekologii, 0% plastiku!

Limonkowa
Tafla

1.

Trawa
Morska

ekspert

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER K ATEGORII
MEBLE KUCHENNE

"Urządzając kuchnię pamiętaj
o tym, żeby znaleźć miejsce
na kosze do segregacji odpadów.
Zadbaj o właściwą segregację.
W ten sposób też przyczynisz się
do ochrony środowiska naturalnego."

HAVE
8.

Cytrynowy
Stretch

PALETA DEKORAL
6.

7.

9.
2.

5.
10.
4.

3.
Butelka z kapslem 1L, 5,99 zł

36

26,99 zł

Organizer kuchennu Tao, wym. 30,5 x 22,3 x 9 cm,

Słoik Barell, 500 ml, 9,99 zł

Kosz Brooklyn, 38,5 x 22 x 15 cm, 49,99 zł

5 . Miska Tao, śr. 25,8 x 10,3 cm, 49,99 zł 6 . Zestaw do sałaty Acilio, 25,99 zł 7. Moździerz
bambusowy Tao, 24,99 zł 8 . Dzbanek do herbaty Harmony, 720 ml, 59,99 zł 9 . Słoik Quattro

Stage, 200 ml, 6,99 zł 10. Pudełko Tao, 39,99 zł 11. Zestaw do przypraw i akcesorii kuchennych
Tao, 69,99 zł

11.
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PLAYFULL
KITCHEN

S

Zabawa kolorem może okazać się drogą
do odkrywania swojej osobowości!
Odkryj nowy trend, który hołduje kolorom
w kuchni.

"Możliwości jest wiele - od jednokolorowych aranżacji, po stylizacje
łączące kilka gam kolorystycznych
na zasadzie kontrastu, aż po
monochromatyczne zestawienie
jednego, wyrazistego koloru."

1.

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER K ATEGORII
MEBLE KUCHENNE

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

tonowane, monochromatyczne wnętrza odchodzą do
lamusa. W kuchni zaczynamy cieszyć się kolorami, które ożywią
zachowawczą biel czy szarość. Na kolor stawiamy już nie tylko,
wybierając dodatki i dekoracje. Coraz chętniej sięgamy po
kolorowe meble. I tak w naszych kuchniach zaczynają pojawiać
się różowe lub butelkowo-zielone fronty, miętowe, żółte czy
pomarańczowe krzesła i stoliki, a także ściany, którym daleko
do uniwersalnej bieli. Możliwości jest niemal tak dużo, jak
pomysłów na wnętrze.

Słodkie
Marzenie

Delikatna
Mięta

Na zdjęciu: 38TH ELYSEE AVENUE
z uchw. L0 – RÓŻANY/JASNY SZARY MAT

KO LO ROW Y
EFEK T WOW!
Kolor to nieodzowny bodziec w naszym
życiu, który ma ogromy wpływ na nasze
postrzeganie przestrzeni, kształtowanie
nastroju, a nawet samopoczucie. Warto o tym
pamiętać, bo barwy, którymi się otaczamy
z jednej strony mogą nas stymulować
do działania, a z drugiej wyciszać.
PLAYFULL KITCHEN to zdecydowanie trend
dla osób, które w kuchni poszukują dodatkowych
bodźców do działania. Jeśli zdecydujesz
się na odważne miksowanie kolorów możesz
być pewien, że efekt będzie spektakularny.

Słone
Jezioro

PALETA DEKORAL
Na zdjęciu: 38TH ELYSEE AVENUE
z uchw. L4 – ZIELONY BUTELKOWY

HAVE

5.

8.

2.
6.
3.
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4.

1. Lampa wisząca Carlton, 189 zł 2. Stół Rolesław, 1399 zł

3 . Fotel Patyczak, 549 zł 4 . Krzesło Patyczak Modern, 399 zł

7.
5 . Kinkiet Valencia, 179 zł 6 . Puszka Sugar, 19,99 zł 7. Puszka Cofee, 19,99 zł 8 . Kubek na jogurt, 6,99 zł 9 . Krzesło Pablo, 199 zł

9.
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BARWIONE
SZKŁO

"Aranżując wnętrze
w trendzie BARWIONE
SZKŁO możemy wybrać
jeden kolor przewodni
lub zestawić ze sobą
kilka barw, co da jeszcze
bardziej wyjątkowy
efekt."

Szklane, barwne dekoracje dodają
uroku wszystkim aranżacjom.
To zdecydowanie jeden z naszych
ulubionych trendów wnętrzarskich!

L

7.

6.

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A WNĘTR Z

5.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

ampy, flakony, dekoracje, a nawet zastawa stołowa, karafki
i szklanki. Produkty z kolorowego szkła coraz częściej pojawiają
się w naszych domach i mieszkaniach. Skąd ich popularność?
Szkło jest materiałem niezwykle wdzięcznym. Doskonale
kumuluje i odbija światło, które w piękny sposób wydobywa
wszystkie zastosowane barwy. Takie dekoracje doskonale
podkreślą świeżość aranżacji i nadadzą jej charakteru.

Malinowa
Alcantra

Lazurowy
Szantung

M AGI A S ZKŁ A
1.

Lampy z kloszami z kolorowego szkła cieszą
się coraz większą popularnością. Doskonale
sprawdzają się w każdym pomieszczeniu,
a zawieszone tuż nad stołem w jadalni
przyciągną wzrok wszystkich gości. Idealnie
prezentują się zarówno w ciągu dnia, kiedy
to szkło kumuluje światło słoneczne oraz
wieczorem, gdy lampa jest zapalona.

HAVE

8.

9.

Złocista
Morela

PALETA DEKORAL
4.

12.

2.
11.
3.
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1. Lampa wisząca MONTANA, 1490 zł 2. Stół Aston, 1999 zł 3 . Krzesło Adrien Velvet, 329 zł

4 . Świecznik szklany, 26 cm, 39,99 zł

10.

5 . Lampa stołowa Uno, 419 zł 6 . Lampa wisząca Uno, 599 zł 7. Lampa wisząca TAMIZA, 129 zł 8 . Lampa stołowa TROLL, 179 zł 9 . Krzesło Chic
, 139 zł
Velvet, 339 zł 10. Świecznik szklany, 26 cm, 39,99 zł 11. Lampa Stołowa Pobo, 149 zł 12. Ława Girona,
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RAW KITCHEN

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER
K ATEGORII

E

Słowo „raw” oznacza surowy. Nie
znaczy to jednak, że aranżacja
w tym stylu nie wniesie do domu
ciepła i przytulnego charakteru!

1.

stetyka RAW KITCHEN zakłada kolorystyczną redukcję. Aranżując kuchnię powinniśmy więc wyrzec się kolorów, a największą
uwagę skupić na materiale i jego fakturze. Do naszych kuchni
w wielkim stylu wraca drewno. Hitem są drewniane blaty, stoły
i fronty szafek, a także dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak stół, hokery, krzesła, akcesoria czy elementy oświetlenia.
Drewno powinno wyglądać jak najbardziej naturalnie. Doskonale sprawdzi się tu olejowane lub woskowane, które pozwoli
zachować maksimum naturalności. Cudownie, jeśli uda nam się
odzwierciedlić jego „wady” – naturalne spękania, sęki i słoje.

Słoneczny
Len

Perłowa
Organza

Na zdjęciu: 84TH BOARD STREET z uchw. L4 METAL SLATE SZARY / 36TH NORDE AVENUE z
uchw. L4 - DĄB CRUD NATURALNY

"Wisienką na torcie każdej
aranżacji są dodatki. Chociaż
stylistyka RAW odrzuca ideę
dekoracyjności przestrzeni,
żadne wnętrze nie może obejść
się bez lamp. To właśnie dzięki
nim możemy nieco przyozdobić
surową przestrzeń."

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

MO DA N A EKO
M AT ER I A ŁY
Moda na ekologiczne materiały i rozwiązania
jeszcze szerzej otworzyła drzwi dla surowców,
takich jak juta, wiklina czy bambus. Tych materiałów nie może zabraknąć w aranżacji RAW
KITCHEN. Ale jest jeszcze jedno tworzywo,
które doskonale sprawdzi się w tego typu
wnętrzach. Surowy metal! Wykonane z niego
nogi stołów, regały, lampy czy inne dodatki
nadadzą wnętrzu niesamowitego charakteru.

Szary
Ołówkowy

PALETA DEKORAL

7.

2.
3.

5.
6.
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4.

1. Lampa wisząca Level, 1479 zł 2. Kpl. Obiadowy WABI SABI QUARTZ,
18 el., 189 zł 3 . Dzbanek do herbaty HARMONY, 720 ml, 59,99 zł 4 . Kosz
Brooklyn, 38,5 x 22 x 15 cm, 49,99 zł 5 . Cukiernica HYGGE, 46,99 zł

HAVE

8.

9.
6 . Hoker H-64, 159 zł 7. Siekacz do ziół z deską, 34,99 zł 8 . Stół Yohann,

, 949 zł 9. Taca z uchwytami, 39,99 zł
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& GARDEROBA

SYPIALNIA

urz adz amy
Stwórz niepowtarzalną aranżację
sypialni w zgodzie z najnowszymi
trendami. W tym sezonie odczarowujemy tę przestrzeń, aranżując ją tak, by
była nie tylko komfortowa, ale przede
wszystkim modna i oszałamiająco
piękna. Wybraliśmy dla Ciebie trzy
najgorętsze trendy, obok których
z pewnością nie przejdziesz obojętnie.

2.

1.

DARK ELEGANCE
Szlachetna czerń to zawsze
dobry wybór.

NORDIC BOHEME
Nietuzinkowe wnętrze w stylu
nordyckim.

3.

FEMININE GLAM
Zachwycający styl połyskujący złotem,
opalizujący odcieniami różu.

1. Łóżko Vegas, 160x200 cm, 1222 zł 2. Lampa wisząca Imbria Black, 359 zł 3 . Koc dekoracyjny Malta, 129 zł

TREND

ekspert

alert

DARK
ELEGANCE

"Ciemne wnętrza kochają
złoto. Złoto wydobywa
ich głębię, nadaje elegancji
i sprawia, że wyglądają
jeszcze bardziej intrygująco."

J

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A

Intrygujące wnętrza w ciemnej palecie
kolorów. Poznaj tajemnice udanej
aranżacji zanurzonej w odcieniach czerni.
eszcze kilka lat temu na czarne akcenty we wnętrzu
decydowali się Ci najodważniejsi. Dziś czerń wybierają osoby
najbardziej świadome trendów, które nie boją się za nimi
podążać. To barwa zdecydowanie ponadczasowa, która od
dekad niezmiennie pojawia się w branży home decor, jak
również kolekcjach największych domów mody. Jej wyrafinowany
charakter i klasę doskonale podkreślają detale – dodatki
i dekoracje o wyrazistej fakturze, kontrastujących barwach
i niebagatelnych zdobieniach.

Czerwone
Sukno

Deser
Waniliowy

9.

nasz

Bananowy

MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

BLACK IS ALWAYS
A GOOD IDEA
Intrygujące wnętrza, zanurzone w ciemnej
palecie kolorów kochają kontrasty.
W tym sezonie możesz miksować ze sobą
to, co Ci w duszy gra! Błyszczące lakierowane powierzchnie z matowymi, złoto
ze srebrem, czerń z granatem, welur
z drewnem. To bardzo modne rozwiązanie,
które przy okazji pozwoli Ci wyrazić
siebie!

PALETA DEKORAL
1.

7.

4.
2.

10.
6.

11.
8.

3.
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1. Krzesło Colin B, 299 zł 2. Lampa stołowa CAMPORALE, 219 zł 3 . Ława Mystic B, 599 zł
4 . Komoda Arosa, 1099 zł 5 . Obraz Modern Engraving, 50x50cm, 79,99 zł

5.

HAVE
6 . Złoty wazon ceramiczny, 25 cm, 39,99 zł 7. Dywan 3D Fur, 120x160cm, 249 zł 8 . Zegar ścienny metalowy, 60 cm, 69,99 zł
9. Lampa wisząca Sage, 995 zł 10. Fotel Casey, od 1055 zł 11. Poduszka Green Wasp, 45x45cm, 49,99 zł
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TREND

nasz

alert

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

NORDIC
BOHEME

WSZYSTKIE
OB L I C Z A
M I ĘK KOŚ C I
W przypadku wnętrz urządzonych w stylu
NORDIC BOHEME szczególnie ważne są
tekstylia oraz wszystko to, co sprawia, że
czujemy się komfortowo. Dekoracyjne poduchy, zasłony, przerzucony przez ramię
łóżka czy fotela pled, zasłony, czy dywan,
zapewniający miękkość pod stopami. Właśnie takie detale nadają wnętrzu klimat.

N

Odkryj oryginalne, a jednocześnie
zaskakujące połączenie dwóch wnętrzarskich światów. Sprawdź, jak
możesz wprowadzić je do swojego
wnętrza!
ordic Boheme to zestawienie europejskiego minimalizmu
i kompletnie odmiennego stylu boho, prosto z Ameryki
Południowej. Choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że do
siebie nie pasują, szybko okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
To właśnie miłość do naturalnych materiałów, miękkich tkanin
oraz prawdziwych roślin sprawia, że wbrew wszystkiemu są dla
siebie stworzone!

Kawowy
Aromat

Kwiat
Bawełny

ekspert

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

"Nie eksperymentuj ze zbyt dużą
ilością kolorów. Wybierz dominującą
monochromatyczną paletę, by uzyskać najlepszy efekt."

7.

Mgła
o Poranku

PALETA DEKORAL

1.

11.

3.

JUŻ

wkrótce!

8.

4.

5.

9.

w sprzedaży

HAVE
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2.

1. Fotel Columbus, od 1199 zł 2. Pufa Kheops,
Townshend, 159 zł 4 . Ława Marifa,

6.
, 133 zł 3 . Lampa stołowa
, 69 zł, JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

10.

5. Gazetownik Decor, 89,99 zł 6. Koc Cuba, 140x200cm, 129 zł 7. Obraz Łezka, 50x70 cm, 99,99 zł 8. Poduszka Madura, 45x45cm, 59,99 zł
9. Poduszka Black Wasp, 45x45cm, 49,99 zł 10. Świeca, 15 cm, 9,99 zł, Świeca, 20 cm, 15,99 zł, Świeca, 25 cm, 19,99 zł, 11. Dywan Shaggy, 120x170cm, 229 zł

12. Lampa podłogowa Walz Gray, 499,-

12.
49

TREND

ekspert
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alert

13.

FEMININE
GLAM

S

"Obok łóżka stwórz kącik dla urody!
Postaw efektowny fotel i toaletkę,
a potem udekoruj wnętrze metalicznymi dodatkami. Rozświetlą aranżację
i dodadzą jej szyku."

KL AUDIA
BL ACHA

Pełen kobiecej elegancji – taki jest ten
styl. Zakosztuj w nowej wersji stylistyki
glam, a już nigdy nie będziesz chciała się
z nią rozstać.
tyl glamour kojarzy nam się z przepychem. FEMININE GLAM
to jednak jego nieco delikatniejsza i prawdziwie kobieca odsłona.
Podstawą sukcesu są proste, ale efektowne meble, stosowane
z pewnym umiarem dodatki oraz jasna, świeża kolorystyka. Jeśli
będziesz się tego trzymać możesz mieć pewność, że aranżacja
stanie się luksusowa i szykowna, a zarazem lekka, elegancka
i bardzo miła dla oka.

Lekka Cegła

Miękki Welur

6.

PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1.

BEIGE IS THE
NEW BLACK
Jasne, cieliste odcienie beżu skradły
Wasze serca. Dzięki temu, że są delikatne
i kobiece idealnie sprawdzą się w sypialni
urządzonej w stylu FEMININE GLAM. Do
palety ponadczasowych beży możemy
zaliczyć wszystkie odcienie ludzkiej skóry, złotego piasku, kawy z mlekiem oraz
pudru. Zapamiętajcie je, bo na pewno
szybko nie wyjdą z mody. Elegancki styl
wnętrza uzupełnisz wykorzystując złote
dodatki i pudrowo-różowe akcenty.

Lekki Ołów

PALETA DEKORAL
4.

HAVE

7.
11.

2.
8.
10.

W

RA
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3.

5.

9.
6. Lampa wisząca Sober, 399 zł 7. Dywan Rabbit, 120x160 cm, 199 zł 8. Lampa stołowa LILLE, 569 zł 9. Poduszka Wilk Syberyjski, 45x45cm, 59,99 zł

1. Złoty świecznik ceramiczny, 15,99 zł 2. Ławka Cleo z pojemnikiem, 359 zł 3 . Ława Bora C, 329 zł
4 . Ława Vega B, 329 zł 5. Koc Suleo, 220x200cm, 99,99 zł

10. Poduszka Velvet Stiches, 39,99 zł 11. Konsola Elise C, 799 zł 12. Lampa podłogowa Maja New, 299 zł 13. Fotel Amorino, 1195 zł

12.

51

DZIECKA

POKÓJ

urz adz amy

1.

Pokój dziecka to wyjątkowa przestrzeń,
której urządzenie wymaga odpowiedniego podejścia i wyczucia.
Ważne, żeby dziecko czuło się w
nim dobrze, wszystko po to, by
wspierać jego zdrowy i harmonijny
rozwój. Kolejny sezon to o wiele
bogatsza paleta barw, mięsiste
tkaniny, naturalne materiały i zwrot
w stronę…minionych lat.

2.

ABSTRACT ENERGY
Nie bój się szalonych wzorów i odważnych kolorów!
To styl, który nie zna umiaru.

SOFT TROPICS
Stwórz młodzieżową aranżację w lekkim,
tropikalnym klimacie!

STARE Z NOWYM
Wracamy do korzeni. Coraz chętniej
sięgamy po styl z dawnych lat.

3.

1. Obraz Gold&Cyan 3, 99,99 zł 2. Sofa Vissi, 1444 zł 3 . Poduszka Velvet, 54,99 zł

TREND

ekspert
nasz

alert

Na zdjęciu: Fotel Comte, od 999 zł
Podnóżek Comte, od 249 zł

ABSTRACT
ENERGY

L

Nie bój się zwariowanych wzorów i kolorów!
Ten styl po prostu nie zna umiaru.

KL AUDIA
BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

atem cały świat nabiera kolorów. Pora więc pozbyć się zimowej szarości i ze świata przyrody, przenieść je również do domu,
a dokładniej… do pokoju dziecka. Tam soczyste, pozytywne kolory odnajdą się najlepiej! Kolorowe mogą być nie tylko ściany,
ale również meble i dodatki. Wielobarwny fotel z podnóżkiem,
soczyście żółta sofa z funkcją spania, albo lampa „pająk” z kolorowymi kloszami odmienią wnętrze nie do poznania. Przestrzeń
zawsze można nieco ogładzić, dodając do szalonej palety ponadczasowe akcenty bieli.

"Urządzając wnętrze nie
ograniczaj się w ilości dywanów
i innych tekstyliów. Dzięki
nim wnętrze zyska mnóstwo
przytulności!"

6.

1.

Himalajski
Cukier

Szklana
Tafla

Złocista
Morela

PALETA DEKORAL
7.

2.
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

4.

KOLOR MA
ZNACZENIE

3.
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1. Regał Nepo Plus, 579 zł 2. Poduszka Monolith Green
43x43cm, 39,9 zł 3 . Komoda mobilna Stanford, 357 zł
4 . Sofa Elpis, od 2499 zł 5 . Ława Mariffa,
JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

5.
, 69 zł,

8.

Kolor żółty, kojarzy nam się z gorącym
słońcem i piaskiem. Przywodzi na myśl
upalne letnie miesiące i sam w sobie
rozgrzewa. Nic więc dziwnego, że
w tym sezonie nie powinno zabraknąć go
w aranżacjach. Barwa ta w psychologii
ma niebagatelne znaczenie. Stymuluje
do działania i jest kolorem osób pewnych
siebie. Warto więc przemycić ją do wnętrza!

JUŻ

rótce!
ww ksprzedaży

6. Lampa wisząca Piu, 529 zł
7. Zestaw 3 pojemników Funcenter 9x6,5x15,5cm, 9,99 zł

8. Pudło Enjoy A4, 3,99 zł 9. Poduszka Fat Supeł, 99,99 zł

9.
55

alert
"Naturalne drewno jest
najlepszym przyjacielem
tego stylu. Postaw na
nie, dobierając chociażby
oświetlenie. Przekonasz
się, że cała aranżacja zyska
na przytulności i nie straci
swojego charakteru."

HAVE
6.

9.
KL

1.

IKN

DŹ

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

IJ I

P

Flamingi, liście bananowca, palmy,
ananasy. Brzmi jak podróż na egzotyczną wyspę? To prawda. Na taka wyprawę
Twoje dziecko może wybierać się
każdego dnia.

8.

W

MINIMAL
TROPICS

10.

RA

11.

oznaj styl pełen egzotycznych inspiracji, złagodzonych prostotą form i dodatków. Oto nowa odsłona wnętrza w tropikalnym klimacie, która znacznie różni się od swojego poprzednika.
Czym? Jest zdecydowanie bardziej spokojna, stonowana i purystyczna, a przy tym wyrazista i pełna energii płynącej z tropikalnych motywów. Doskonale odnajdzie się w pokoju nastolatka,
bo jest daleka od banału i niezwykle stylowa. Królują w niej
barwy z palety natury i naturalne materiały – butelkowa zieleń,
czerń i drewno, przełamane tropikalnymi motywami.

2.

7.

nasz

SP

TREND

ekspert

Słoneczny
Len

Przejrzysta
Mgła

Pastelowy
Róż

PALETA DEKORAL

3.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

T ROPI K A L N E
MOT Y W Y
Soft Tropics to styl, któremu zdecydowanie
bliżej do minimalizmu niż do szalonych,
eklektycznych aranżacji. Wybierając
meble stawiaj na proste, ponadczasowe
formy, które nie będą zaburzać harmonii
wnętrza. Odważniej możesz potraktować
dobór dodatków, bo to one nakreślą
kierunek aranżacji. Plakaty, obrazy, tekstylia czy nawet pościel mogą zaskakiwać
kolorem i tropikalnym klimatem!

4.

16 .
12.

13.

14.

5.
Obraz liście bananowca, 119 zł 3 . Komplet pościeli
Ananas dekoracyjny, 64,99 zł
Flaming, 160x200 cm, 79,99 zł 4 . Pudło Filodendron, kpl. 2 szt., od 7,99 zł

56

5 . Girlanda świetlna Dakke, 219 zł

15.
6 . Lampa podłogowa Bordesley, 479 zł 7. Obraz Escape Nature, 99,99 zł 8 . Lampa wisząca BIO M, 449 zł 9 . Regał Possi, od 799 zł 10. Poduszka
, 339 zł 13. Biurko Heda, 489 zł 14. Poduszka Botanical Green, 29,99 zł
dekoracyjna, 54,99 zł 11. Sofa Salus, od 2299 zł 12. Ława NATURO 2,
15. Poduszka Flaming, 39,99 zł 16. Lampa stołowa Bordesley, 229 zł

57

nasz

alert

Na zdjęciu:
komoda z przewijakiem
Dreviso Baby , 1099 zł

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

STARE
Z NOWYM

ZG R A N E T R I O
Kolor pudrowego różu wspaniale
współgra z barwą drewna i rattanu,
tworząc kompozycję niezwykle ciepłą
i miłą dla oka. Jeśli dodatkowo wzbogacimy wnętrze o purystyczną biel zyskamy
przestrzeń idealną dla małej dziewczynki.
Warto wypróbować takie połączenie.
Zda egzamin na lata!

Styl minionych lat powraca. Coraz
częściej sięgamy po niego, aranżując
pokoje dziecięce.

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

„W pokoju dziecka powinny pojawić
się tekstylia w kolorach ziemi,
wykonane z tkanin naturalnych.
To nawiązanie do rosnącej
popularności trendu ECO DESIGN."

nużenie nowoczesnością? Wygląda na to, że… coś w tym
jest. Aranżując pokoje dziecięce coraz chętniej czerpiemy z
dawnych lat. Nie jest to może podręcznikowy styl grandmillenial,
ale wiele czerpie z tęsknoty za domem naszych dziadków i babć.
W latach 70’ topowymi materiałami w wystroju wnętrz były
drewno, rattan i wiklina. Na wiele lat odeszły do lamusa, żeby
powrócić w wielkim stylu. Współcześnie chętnie łączy się je z
tworami współczesnego designu np. neonowymi lampkami. To
prawdziwy hit w urządzaniu pokoi dziecięcych.

8.
W

DŹ

7.

IKN

RA
Pastelowy
Róż

Bawełniany
Puch

IJ I

KL

SP

TREND

ekspert

Ciepły Lód

PALETA DEKORAL
1.

2.

6.

9.

HAVE
3.
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4.
1. Dywan Arlene, 249 zł 2. Fotel bujany Alzano, 1179 zł

3 . Kosz Bamboo, 22x16x13cm, 15,99 zł 4 . Pufa owieczka Dolly 2,

, 179 zł

5.

5. Koc Classic, 119 zł 6. Sofa Maxime, od 1759 zł 7. Galeria Narvik, 41x51 cm, 56,99 zł
8. Lampa biurkowa Priddy-P, 199 zł 9. Dywanik skórka, 69,99 zł

59

Zestaw
obiadowy
Color Pop Blue

129,-

BLACK RED WHITE
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
TEL.: +48 84 68 50 202
E-MAIL: bok@brwsa.pl

Odwiedź nas na

www.brw.pl
PREZENTOWANE W KATALOGU INFORMACJE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PODANE W KATALOGU CENY SĄ MAKSYMALNYMI
CENAMI DETALICZNYMI SUGEROWANYMI. CENY MEBLI TAPICEROWANYCH UMIESZCZONE W KATALOGU DOTYCZĄ MODELI W TKANINACH PREZENTOWANYCH
NA ZDJĘCIACH. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TECHNOLOGII DRUKU KOLORY REPRODUKOWANE W TYM KATALOGU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD
RZECZYWISTYCH KOLORÓW OFEROWANYCH MEBLI I ARTYKUŁÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W KATALOGU SĄ AKTUALNE W MIESIĄCU
ODDANIA KATALOGU DO DRUKU I JEGO PUBLIKACJI (07/2020). ASORTYMENT DOSTĘPNY W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY MOŻE BYĆ RÓŻNY.

